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Tisztelt Ügyfelünk, 

 

Magyarország Kormánya döntött a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges azonnali intézkedésekről. 

Ennek keretében az alábbi intézkedések történtek. 

 

 

Fizetési haladék tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségre 

 

Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által 

üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: 

szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a 

szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a 

továbbiakban: fizetési moratórium).  

A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint 

teljesítsen. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével 

meghosszabbíthatja. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a 

kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet 

fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik. Ezeket a rendelkezéseket a 

2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell 

alkalmazni. 

A 2020. március 18. után szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a 

teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. 

 

Nem lakás célú bérleti szerződések megszüntetésének tilalma 

 

Az alábbi ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti szerződéseket 

2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni:  

 turisztika 

 vendéglátóipar 

 szórakoztatóipar 

 szerencsejáték 

 filmipari és előadóművész 

 rendezvényszervező  

 a sportszolgáltatást  
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A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható. A bérleti 

díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként 

lehetővé teszi. 

 

 

Közteher-, járulékfizetési kötelezettségek enyhítése 

 

A fenti ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra 

 a munkáltató mentesül a munkavállalók munkabére utáni közterhek megfizetése alól,  

 a munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a  természetbeni egészségbiztosítási 

járulékfizetési kötelezettség áll fenn, melynek havi mértéke legfeljebb 7710 forint. 

 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a  2020. március 1. napjától 2020. június  

30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, amely időszakra a 

turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül sor. 

 

A személyszállítási szolgáltatást végző KATA- alanyok adófizetési kötelezettségük alól  a 2020. március, 

április, május és június hónapokra mentesülnek. 

 

A fenti intézkedésekkel kapcsolatos részletszabályokat a Kormány rendeletben határozza meg, melyekről 

haladéktalanul tájékoztatni fogjuk! 

 

Ez az anyag általános, egyszerűsített tájékoztatás a törvényi változásokról, mely nem helyettesíti az egyéni 

tanácsadást. Annak érdekében, hogy vállalkozása megfeleljen a fenti törvénymódosításoknak, kérjük 

keressen fel minket. 

 

Üdvözlettel, 

TPA Consulting Kft. 
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Kapcsolat: 
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